
Parashas Acharei Mos-Kedoshim: Doing As the Romans Do

הקדמה1

ללאֹ ההםֶ  תֹּתיֵ לק חְח בּב עַעשֲו ו תת ללאֹ  מָׁמה  מָׁש הכםֶ  בּת האֹ בֵביֵאֹ  תֹּמ בֵניֵ  עַאֹ השרֶׁ  עַאֹ תעןַ  תנ בּכ הרֶׁץֶ  האֹ תֹּשֲה  עַע תמ בּכ עַעשֲו ו תת ללאֹ  מָׁבהָּ  התםֶ  בּב תש בּיֵ השרֶׁ  עַאֹ תרֶׁיַםֶ  בּצ בֵמ הרֶׁץֶ  האֹ תֹּשֲה  עַע תמ בּכ
תֹּלכו.ּ הכםֶ:1תֹּת תֹּניֵ בּפ בֵמ תח  תֹּל תש בּמ בֵניֵ  עַאֹ השרֶׁ- עַאֹ תהגַוּיֵ,  לקת  חְח בּב בּלכו  תֹּת ללאֹ  בּו  2

יֵכול לאֹ יֵבנו בניֵניֵםֶ ולאֹ יֵטעו נטיֵעות כמותםֶ תלמוד לומרֶׁ ובחקותיֵהםֶ לאֹ תלכו לאֹ אֹמרֶׁתיֵ אֹלאֹ בחוקיֵםֶ החקוקיֵםֶ להםֶ
ולאֹבותיֵהםֶ ולאֹבות אֹבותיֵהםֶ.ּ ומה היֵו עושיֵםֶ האֹיֵש נושאֹ לאֹיֵש והאֹשה לאֹשה.ּ האֹיֵש נושאֹ אֹשה ובתה.ּ והאֹשה ניֵסת

3לשניֵםֶ לכך נאֹמרֶׁ ובחקותיֵהםֶ לאֹ תלכו:

ברֶׁםֶ זאֹת למודעיֵ, דאֹף אֹליֵבאֹ דהגרֶׁ"אֹ לאֹ אֹמרֶׁו לאֹסורֶׁ כליֵםֶ ומכשיֵרֶׁיֵםֶ {} חכמיֵ אֹומות העולםֶ לעזרֶׁ ולסיֵוע להאֹדםֶ
במלאֹכתו ובמציֵאֹות חיֵיֵו וכןַ הואֹ מפורֶׁש בתורֶׁת כהניֵםֶ … דכל כה"ג אֹיֵןַ בו משוםֶ ‘חוקות’ הגויֵ, וכןַ הלשוןַ מדויֵיֵק ד’חוקה’

היֵיֵנו מנהג … דאֹיֵןַ באֹלו טעםֶ ותועלת במציֵאֹות החיֵיֵםֶ והנהגת האֹדםֶ כיֵ אֹםֶ מנהג מובהק שנהגו האֹומות ומטעמיֵםֶ הנ"ל,
באֹלו לבדםֶ פליֵגיֵ הרֶׁמ"אֹ והגרֶׁ"אֹ אֹםֶ אֹסרֶׁתםֶ תורֶׁה אֹםֶ לאֹו אֹולםֶ אֹלו המעשיֵםֶ שעניֵנםֶ בהשתמשות לסיֵיֵע במלאֹכת האֹדםֶ

ולהקל מעליֵו ואֹיֵנםֶ מנהג ודיֵןַ, פשיֵטאֹ דאֹיֵןַ בהםֶ אֹיֵסורֶׁ הליֵכה בחוקות הגויֵ.ּ

והנה פשוט לע"ד דאֹף מה שהואֹ ודאֹיֵ נחשב חוק העכו"םֶ, אֹםֶ הואֹ דברֶׁ שחזיֵנןַ שעושיֵןַ כןַ כוליֵ עלמאֹ דנכרֶׁיֵםֶ, גםֶ אֹלה
שלאֹ שיֵיֵכיֵ כלל לאֹמונתםֶ ולחוקותיֵהםֶ, מטעםֶ שכןַ יֵותרֶׁ ניֵחאֹ לעלמאֹ להנאֹתםֶ, כברֶׁ ליֵכאֹ על זה אֹיֵסורֶׁ דבחוקותיֵהםֶ לאֹ
תלכו.ּ וגםֶ פשוט שאֹםֶ יֵעשו עכו"םֶ חוק לעבודה זרֶׁה שלהםֶ לאֹכול אֹיֵזה מיֵןַ מהדברֶׁיֵםֶ הטוביֵםֶ והרֶׁאֹויֵםֶ לאֹכיֵלה – שלאֹ

יֵאֹסרֶׁ אֹותו המיֵןַ לאֹכיֵלה.ּ וכמו כןַ כל הנאֹה שבעולםֶ, לאֹ שיֵיֵך שתיֵאֹסרֶׁ בשביֵל שעכו"םֶ עשו זה לחוק.ּ

וממיֵלאֹ גםֶ היֵשיֵבה בגיֵלויֵ הרֶׁאֹש, שיֵדוע לכל שאֹף שנכרֶׁיֵםֶ שלאֹ שיֵיֵכיֵ לאֹמונת הנוצרֶׁיֵםֶ, ואֹף אֹלו שאֹיֵןַ מאֹמיֵניֵםֶ בשוםֶ
דברֶׁ, יֵושביֵםֶ בבתיֵהםֶ והולכיֵןַ בחוצות ביֵמות החמה ברֶׁאֹש מגולה משוםֶ שכןַ ניֵחאֹ להו להנאֹת גופןַ, לאֹ שיֵיֵך לאֹסורֶׁ זה

4משוםֶ הלאֹו דבחוקותיֵהםֶ לאֹ תלכו

ריב"ש2

עוד שאֹלת להודיֵעך על מנהג רֶׁע שעושיֵןַ באֹרֶׁץֶ ההיֵאֹ לצאֹת לביֵת החיֵיֵםֶ בקרֶׁ כל שבעה יֵמיֵ אֹבלות כל מחויֵיֵב אֹבלות
כזולתו ולקחו זה המנהג מהיֵשמעאֹליֵםֶ ואֹמרֶׁת להםֶ שהואֹ אֹסורֶׁ:

תשובה … ואֹםֶ מפניֵ שעושיֵןַ כןַ היֵשמעאֹליֵםֶ אֹיֵןַ זו חוקה שיֵהאֹ אֹסורֶׁ משוםֶ ובחוקותיֵהםֶ לאֹ תלכו … ואֹף על פיֵ שגםֶ
העובדיֵ כוכביֵםֶ עושיֵןַ כןַ לאֹ נאֹסרֶׁ משוםֶ דרֶׁכיֵ האֹמורֶׁיֵ שאֹםֶ באֹנו לומרֶׁ כןַ נאֹסורֶׁ ההספד מפניֵ שהעובדיֵ כוכביֵםֶ גםֶ כןַ

5מספיֵדיֵןַ … וכברֶׁ בקשתיֵ ממך כמה פעמיֵםֶ לבל תדקדק לשנות מנהגיֵהםֶ בדברֶׁיֵםֶ כאֹלה אֹםֶ תרֶׁצה לעמוד עמהםֶ בשלוםֶ .ּ.ּ.ּ

מהר"ץ חיות3

] לקבץֶ העםֶ לתפלה, כמו שקרֶׁיֵתיֵ בעליֵ היֵהודיֵםֶ שהנהיֵגו כןbellַ [פעמוןַ (גלאֹקע)ומפניֵ זה אֹלו אֹשרֶׁ תקנו להשמיֵע בקול 
באֹיֵזהו מקומות קטנות באֹשכנז, עוברֶׁיֵםֶ בזה לאֹו של תורֶׁה, כמו שמבואֹרֶׁ ברֶׁאֹב”ד ובט”ז, ועניֵןַ הנהגה שלנו להקיֵש על

הדלתות להקביֵץֶ העםֶ לתפלה, הואֹ עניֵןַ יֵשןַ נושןַ, עוד בזמןַ בעליֵ התלמוד … עוד היֵו לקדמוניֵנו עניֵןַ אֹחרֶׁ לקביֵצת העםֶ,
היֵיֵנו על יֵדיֵ התקיֵעה בשופרֶׁ, כמו שנאֹמרֶׁ בתורֶׁה פרֶׁשת בהעלותך, ובהקהיֵל אֹת העםֶ תתקעו ולאֹ תרֶׁיֵעו, ובדברֶׁיֵ חז”ל מציֵנו
(שבת ספ”ב) דבערֶׁב שבת תקעו, למעןַ יֵדעו העםֶ להכיֵןַ עצמםֶ לשבת, וכמדומה ליֵ שרֶׁאֹיֵתיֵ בספרֶׁיֵםֶ, כיֵ באֹרֶׁצות המזרֶׁח, אֹיֵןַ

נוהגיֵםֶ היֵוםֶ בהקשה על הדלתות, רֶׁק על יֵדיֵ שופרֶׁ מקבציֵםֶ העםֶ לתפלה, ואֹםֶ מחפשיֵםֶ אֹופןַ אֹחרֶׁ להשמיֵע להעםֶ זמןַ
התפלה אֹיֵןַ בכך כלוםֶ, אֹבל קיֵבוץֶ על יֵדיֵ הפעמוןַ הואֹ אֹיֵסורֶׁ תורֶׁה משוםֶ לאֹו בחקותיֵהםֶ לאֹ תלכו, ולוקיֵןַ על לאֹו זה

6כמ”ש הרֶׁמב”םֶ שםֶ:

.ּויֵקרֶׁאֹ יֵח:ג1
.ּשםֶ כ:כג2
.ּספרֶׁא3ֹ
.ּשו"ת אֹגרֶׁות משה יֵו"ד חלק ד’ סיֵמןַ יֵ"אֹ אֹות ג’4
.ּשו"ת רֶׁיֵב"ש סיֵמןַ קנ"ח5
.ּמנחת קנאֹות, נדפס בשו”ת מוהרֶׁ”ץֶ (זאֹלקוואֹ תרֶׁ”יֵ), עמוד תתקצא6ֹ
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הגר"א ור’ אברהם דנציג4

הגרֶׁ"אֹ ביֵטל מנהג מלהעמיֵד אֹיֵלנות בעצרֶׁת משוםֶ שעכשיֵו הואֹ חוק העמיֵםֶ להעמיֵד אֹיֵלנות בחג שלהםֶ שקורֶׁיֵןַ זאֹלאֹניֵאֹ
Pfingsten, i.e., Pentecost[7 [פיֵנגשטןַשווענטע אֹו 

וכל דברֶׁ שהואֹ חוק לעבודה זרֶׁה אֹף על גב דכתיֵב בתורֶׁה שהיֵו נוהגיֵןַ בו יֵשרֶׁאֹל אֹסורֶׁ משוםֶ בחוקותיֵהםֶ … אֹבל מה שאֹיֵנו
חק לעבודה זרֶׁה אֹלאֹ להבל ושטות אֹםֶ כתיֵב בתורֶׁה מותרֶׁ ואֹםֶ לאֹ כתיֵב אֹף זה אֹסורֶׁ ומטעםֶ זה אֹסרֶׁ הגרֶׁ"אֹ להעמיֵד

8אֹיֵלנות בחג השבועות כמש"כ האֹחרֶׁוניֵםֶ:

ר’ יוסף שאול נתנזון5

ומןַ האֹמורֶׁ נגלה מבואֹרֶׁ לקיֵיֵםֶ מנהג של יֵשרֶׁאֹל שמעמיֵדיֵןַ אֹיֵלנות בחג השבועות והגאֹוןַ מוהרֶׁאֹ"ו ז"ל מנעו ואֹמרֶׁ דיֵש בו
משוםֶ חוקת עכו"םֶ … והיֵיֵנו דכל דלאֹ כתוב בתורֶׁה הואֹ בכלל חק אֹמורֶׁיֵ ואֹסורֶׁ ולפמ"ש כל דעושיֵןַ משוםֶ כבוד אֹםֶ כןַ אֹיֵנו

בכלל חק לעבודה זרֶׁה וכןַ צוויֵתיֵ לשאֹול מהגויֵםֶ על מה הםֶ עושיֵםֶ זאֹת והיֵשיֵש שבהםֶ הגיֵד שאֹיֵנו רֶׁק משוםֶ כבוד והדורֶׁ
9בעציֵםֶ נאֹיֵםֶ ואֹםֶ כןַ ההיֵקש השכליֵ מחיֵיֵבו ואֹיֵןַ בו משוםֶ דרֶׁכיֵ אֹמורֶׁיֵ

כרך של רומי6

 ולקובעו בחצרֶׁ ביֵת הכנסת אֹו בחוץֶ]horologio, i.e., a clock [אֹורֶׁו’לוגיֵועל כןַ גזרֶׁתיֵ אֹומרֶׁ לחדש כליֵ השעות הנקרֶׁאֹ 
ושוב לאֹ יֵהיֵה להםֶ מענה להשיֵב.ּ .ּ.ּ.ּ אֹך בזאֹת נפשםֶ לשאֹ”ול הגיֵע אֹםֶ יֵכוליֵםֶ ליֵתןַ זוג המקשקש השעות.ּ יֵעןַ שבבתיֵ

כנסיֵות הנוצרֶׁיֵםֶ יֵש שעה עםֶ זוג המקשקש ליֵדע השעות כמו שיֵש בבתיֵםֶ וברֶׁחובות קרֶׁיֵ”ה.ּ ועםֶ שאֹיֵןַ בזה עבודה עםֶ כל זה
שאֹול יֵשאֹלו אֹםֶ יֵש בזה משוםֶ לאֹ תעשה בחוקות הגויֵיֵםֶ אֹו לאֹ.ּ .ּ.ּ.ּ

 שבהיֵותיֵ בעיֵרֶׁ גדולה של חכמיֵםֶ ושל סופרֶׁיֵםֶ סמיֵ”רֶׁנאֹ יֵע”אֹ רֶׁאֹיֵתיֵ מגדוליֵ החכמיֵםֶומעיד אני עלי שמים וארץ
 זלה”ה.ּ ולמשקלאברהם הכהן אריאשהמפורֶׁסמיֵםֶ.ּ שהיֵו משורֶׁרֶׁיֵםֶ גדוליֵםֶ על משקל המוסיֵ’קאֹ וברֶׁאֹשםֶ הרֶׁב המופלאֹ 

המוסיֵ’קאֹ של יֵמיֵםֶ נורֶׁאֹיֵםֶ הצרֶׁיֵכה הכנעה גדולה נקרֶׁאֹת אֹצלםֶ חיֵזוןַ.ּ היֵו הולכיֵםֶ בכנסיֵיֵת הנוצרֶׁיֵםֶ מאֹחרֶׁיֵ הפרֶׁגוד ביֵמיֵ
חגםֶ להתלמד מהםֶ אֹותו הקול המוכנע המשברֶׁ הלב.ּ והיֵו מסדרֶׁיֵםֶ מאֹותםֶ הקולות קדיֵשיֵםֶ וקדושות דברֶׁ פלאֹ.ּ ומעשה רֶׁב

10כזה הואֹ סיֵוע גדול על כל האֹמורֶׁ ומפורֶׁש לעיֵל ודיֵ בזה.ּ

ר’ אשר וייס7

ואֹף בדורֶׁות האֹחרֶׁוניֵםֶ יֵש להעיֵרֶׁ אֹודות מנהג שנהגו התועיֵםֶ מאֹחב"יֵ בהנחת זרֶׁיֵ פרֶׁחיֵםֶ על גביֵ קברֶׁיֵ יֵשרֶׁאֹל, דאֹף על גב
דלשיֵטת הרֶׁמ"אֹ אֹיֵןַ עוברֶׁ בלאֹו לפיֵ שיֵש טעםֶ וסברֶׁאֹ במעשה זה, מכל מקוםֶ אֹליֵבאֹ דהגרֶׁ"אֹ יֵש לחוש שעוברֶׁ באֹיֵסורֶׁ

תורֶׁה.ּ ופשיֵטאֹ דמנהג זה אֹיֵןַ רֶׁאֹויֵ ולאֹו מכבודו של מת הואֹ שיֵעטרֶׁוהו במנהגיֵ עכו"םֶ.ּ

) לזכרֶׁ נופליֵםֶ וכיֵוצאֹ שנהגו בו, לאֹ נמצאֹ לו מקורֶׁ בדברֶׁיֵ יֵמיcenotaph / monumentֵכיֵו"ב עניֵיֵןַ הקמת אֹנדרֶׁטאֹות (
יֵשרֶׁאֹל (ואֹף דנמצאֹ בדברֶׁיֵ נביֵאֹיֵםֶ (שמואֹל ב' יֵ"ח) שעשה אֹבשלוםֶ יֵד וזכרֶׁ לשמו מכל מקוםֶ לאֹ נתבאֹרֶׁ אֹםֶ הגוןַ היֵה אֹותו

) וכדומה לעדות ולזיֵכרֶׁוןַ יֵש לחושi.e., moment of silenceהמעשה ומנהג נכרֶׁיֵםֶ הואֹ.ּ וכןַ מה שנהגו בעמיֵדת דוםֶ (
11שעוברֶׁיֵןַ בזה בלאֹו של תורֶׁה לשיֵטת אֹדוניֵנו הגרֶׁ"אֹ ז"ל ואֹכ"מ ממש.ּ

.ּסעיֵף יֵ"ג)  [קל"אֹ]   חיֵיֵ אֹדםֶ (סוף כלל ק"ל 7
.ּחכמת אֹדםֶ (רֶׁיֵש כלל פ"ט סעיֵף אֹ’)8
.ּדברֶׁיֵ שאֹול / יֵוסף דעת (יֵו"ד סיֵמןַ שמ"ח ד"ה והנה אֹעתיֵק כאֹןַ)9

.ּשו”ת כרֶׁך של רֶׁומיֵ סיֵמןַ אֹ’10
.ּמנחת אֹשרֶׁ על התורֶׁה, ויֵקרֶׁאֹ סיֵמןַ ל"ג אֹות ד'11
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